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ZÁPIS Č. 6 Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY 

03.11.2011 

Přítomni: Kabát Petr, Procházka Jakub, Maturová Andrea, Kadlecová Lenka, Chour Jaroslav, 

Mgr. Hodyc Jaroslav 
 
 

Omluveni: Polívka Jindřich DiS. 
 
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Setkání se seniory – Připomínky od seniorů Sedlčánek 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Příprava dětské akce „Lampionový průvod“ 
5) Příprava dětské akce „Mikulášská“ 
6) Žádosti o dotace na rok 2012 
7) Závěr 
8) Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 v sálku Restaurace na Vošverku 
 

 
1) Přivítání účastníků 

 Přivítání členů 
  

2)  Setkání se seniory - připomínky 
 

 Při setkání seniorů, které proběhlo 23.10. vyšlo z diskuse několik připomínek:   
- Vyčištění drenáží v Císařské kuchyni  
- Paní Bořanová upozornila na 2 přerostlé stromy v CK které ohrožují 

bezpečnost a požaduje jejich prořez 
- Senioři upozorňují na nepřehlednost křižovatky Smetanova/Dělnická 
- Ostranění betonového soklu před domem č.p. 77 – pozůstatek po telefonní 

budce 
 

3) Určení zapisovatele zápisu 

 předseda navrhl paní Andreu Maturovou a Jakuba Procházku 

 všichni přítomní s návrhem souhlasí 
 

 
4)  Lampionový průvod 

 Dětský lampionový průvod bude vycházet v neděli 13.11. v 17 hodin do ulic Sedlčánek. 
Jakub Procházka je pověřen oslovením pana Turka z TS ohledně možnosti zhasnutí 
pouličního osvětlení. Po dohodě s panem Turkem bude dle světelných obvodů určena 
trasa průvodu. Pokud bude možné osvětlení vypnout bude Osadní výbor Sedlčánek 
informovat obyvatele obce o této skutečnosti. Bezpečnost průvodu bude zajištěna vpředu 
dospělými osobami v reflexních vestách a na konci průvodu za dohledu pracovníka 
Policie České republiky. 
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5)  Mikulášská – 3.12. 

 Osadní výbor plánuje pro děti Mikulášskou nadílku na sobotní odpoledne 3.12.2011 
Tato akce proběhne v prostorách sálu Restaurace u Strnadů. Na tuto akci bude Osadní 
výbor žádat o mimořádnou dotaci. Žádost o mimořádnou dotaci za Osadní výbor podá 
pan Jakub Procházka. 
 

6)  Žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok 2012 se dle výzvy města přijímají od 1. do 
30.11.2011. Za Osadní výbor je podáním žádosti o dotaci na příští rok pověřen pan Petr 
Kabát a Jakub Procházka.  

 
7)  Závěr 

 Předseda Osadního výboru Petr Kabát poděkoval za účast a se všemi přítomnými se 
rozloučil a tím ukončil zasedání výboru. 

 
8) Určení termínu dalšího jednání komise 

 Další termín zasedání byl určen na 28.11.2011 
 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 22:30 hodin. 


